Форма повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
_____________________________________
Дата офіційного опублікування у Реєстрі
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________________________________
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
____________Деснянське басейнове управління водних ресурсів___________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

_____________________код ЄДРПОУ – 34654458______________________________
особи-підприємця, ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
______14017, м. Чернігів, просп. Перемоги 39-А, тел.(04622) 4-40-77,_______
тел/факс 4-20-38____________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
2.1. Планована діяльність, її характеристика.
Планується провести комплекс заходів з укріплення лівого берега р.Десна
протяжністю 1,145 км біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської
області з метою захисту від розмиву берега, що відбувається внаслідок
природного процесу вільного меандрування та створює загрозу руйнування
ділянки автомобільної дороги М-02 Т2521 Сосниця – Шаповалівка та підмив
опор мосту, розташованого на цій автодорозі, з подальшим їх руйнуванням.
Крім того, виникає загроза вимивання та руйнування міжміських кабелів
зв’язку._______________
2.2. Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива зазначеної планової діяльності полягає в спрямленні
русла річки Десни вище за течією, що, як результат, зменшить навантаження
течії на розмивний берег. Такий варіант порівняно з берегоукріплювальними
роботами більш затратний та непередбачуваний за своїми наслідками, так як
суттєво змінить гідрологічні характеристики річки, що може створити
неочікувані наслідки для прилеглої території.

3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
3.1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношення об’єкт планової діяльності розташований в
межах території Великоустівської сільської ради, Сосницького району
Чернігівської області і являється ділянкою лівого берега р. Десна біля північної
околиці с. Велике Устя._________________________________________________
3.2. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива відсутня._____________________________________________
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Успішна реалізація планової діяльності буде сприяти захисту території від
шкідливої дії вод, що спричиняє втрату земель внаслідок розмиву берега річки.
Це дозволить не допустити руйнування ділянки автомобільної дороги М-02
Т2521 Сосниця – Шаповалівка та підмиву опор мосту, розташованого на цій
автодорозі. Буде збережено цілісність міжміських кабелів зв’язку. Зазначені
заходи сприятимуть і зняттю соціальної напруги, оскільки річка не буде
загрожувати житловим будівлям і сільськогосподарським угіддям. _
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Виконання берегоукріплювальних робіт передбачає захист ділянки 1,145
км лівого берега р. Десна біля Велике Устя Сосницького району Чернігівської
області, що включає комплекс технічних заходів з влаштування берегозахисних
шпор з наданням берегу в плані допустимого радіусу повороту, стійкого
до
подальшого розмивання, як першочерговий захід по захисту берега,
формування підводної і надводної частини укосу берега за рахунок примиву
ґрунту та часткового зрізування, укріплення надводної та частково підводної
частини берега._________________________________________________________

6. Екологічні та інші
альтернативами:

обмеження

планованої

діяльності

за

6.1 . щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання
основного юридичного документу – Водного кодексу України, що регламентує
виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються екологічні,
санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження

згідно чинних нормативних документів. Планова діяльність визначається
розділом ОВНС проектно-технічної документації, який перевіряється та
погоджується відповідними державними органами.__________________________
6.2 . щодо технічної альтернативи 2
Спрямлення русла Десни потребує значних об’ємів земляних робіт, що призведе
до втрат рослинного шару ґрунту та, як наслідок, негативного впливу на
тваринний та рослинний світ прилеглої території.________________
6.3 . щодо територіальної альтернативи 1
Територіально ділянка берегоукріплення лівого берега р. Десна знаходиться біля
північної околиці с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області._____
6.4 . щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива відсутня_______________________________________________
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
7.1. щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
- польове обстеження берега річки;
- інженерно-топографічні вишукування;
- виготовлення проектно-кошторисної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об’єкт будівництва необхідних механізмів та сировинних
ресурсів;
- винос в натуру меж кріплення берега.
До заходів захисту території при будівництві належать:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- охорона землі і води від забруднення відходами будівництва.
Виконання берегоукріплювальних робіт повинне передбачати компенсаційні
заходи по відтворенню рибних запасів, за місцем заподіяння шкоди, а також
виконання робіт з урахуванням вимог по збереженню довкілля. ______________
7.2. щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території
при спрямленні русла
потребують глибоких, ґрунтовних і довготривалих досліджень гідрологічних та
геологічних характеристик р. Десни та заплави річки на великій території, що
потребує значних коштів та тривалого часу. __
7.3. щодо територіальної альтернативи 1
Територіально ділянка берегоукріплення лівого берега р. Десна знаходиться біля
північної околиці с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області._____
7.4. щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива відсутня_______________________________________________

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
8.1.

щодо технічної альтернативи 1

Можливі тимчасові впливи планової діяльності з нового будівництва
берегозахисних споруд на екосистему:
- забруднення повітряного середовища пилом в приземному шарі, що
утворюється на дорогах без покриття від автотранспорту;
- забруднення приземного шару атмосферного повітря шкідливими
речовинами здійснюватиметься двигунами внутрішнього згоряння
будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид
сірки, НМЛОС та інші);
- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
- можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами та
завислими речовинами з транспорту, що пересувається (в т. ч. в’їзд –
виїзд) по території будівництва;
- можливий негативний вплив, пов'язаний з незначним скаламученням ріки
при підготовці русла.
8.2. щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива відсутня____________________________________________________
8.3. щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність з укріплення лівого берега р. Десна біля с. Велике Устя
буде мати можливий влив на населені пункти Великоустівської сільської ради
Сосницького району Чернігівської області._____
8.4. щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива відсутня_______________________________________________
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Стаття 3, частина 3, пункт 10 –Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Друга категорія видів планової діяльності та об’єктів – проведення робіт з
берегоукріплення річки Десна та не справляє значного впливу на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля
Відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Гідрологічні дослідження, геологічне середовище, навколишнє техногенне
середовище, навколишнє соціальне середовище, поверхневі води, ґрунти, флора
і фауна.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в
ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив
на довкілля і, відтак, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це
процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім
підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього
повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде рішення на виконання будівельних робіт, _______
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Чернігівській
області________________________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації вул. Шевченка,7 м. Чернігів, Україна 14000,
Електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua, Телефон: +38 (0462) 67-50-85,
Трикашна Тетяна Юріївна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, телефон та контактна особа)

